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प्रथमः समः । 
असृतसरोवर्णनम् । 

श्रीमन्नानकमङ्गदं घमरदासं रामदासारैनौ 
गोविन्दं हरिपूरवकं हरि च रायं श्रीहरिषष्णकम् । 
तेगादिं च वहादरं नमत भो गोविन्दसिह् शुवि 
जातान् भक्हितान् महोदययुतान् ख्षमावतारान् कलौ ॥१॥ 
पुण्यस्थानविशेषकारणतया श्रीरामदासेन यद् 
ज्ञाते सन्निरमायि सेवकजनस्वान्तेकशुद्धिप्रदम् । 
तीथे दशनतः पुमथंमखिलं सेवानुरूषं दद- 
नाना ख्यातमिहाम॒तं सर इति प्रोत्फुल्वपुर्याम्बुजम् ॥ २ ॥ 
यचीरे प्रयुखं स्थलं विजयतेऽकालेकनिष्ठावतां 
निलये कीत्तेनरागपुस्तकवचो गोचिन्द चचायुतम् । 
निश्यानं जलदेकलेखनपरं यत्रौत्तरे दिक्कटे 
पूर्वे कल्पमहीरुहोपवनकं यत्साघुसद्वान्वितम् ॥ ३ ॥ 

यदकते रणश्रयोधसञुदायस्थानशो मावह - 
तारासिंदसुजानसिंहवसततिखीतीथेभूषायुतम् । 

१, 
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भष्ूतिर्िपयवरेन्दुशरदायास्तच्चङीतिः स्थिरा 
सोपानं मथिङ्द्िपोज्वलवचमत्करकश्नोमाकरम् ॥ ४ ॥ 
देदीश्रानिगषटीदनायविमलाक्लीयमल्वात्पसैः (?) 
पत्ररणभिरन्वितं सरसिजे श्रीमत्युधाख्यं रः । 
मध्ये करिकदन्वलं परिजयते सदुग्रन्यजीशरोभितम् 
श्रीमन्नानकरामद्सगुरूगाविन्द प्रतिष्ठापितम् ॥ ५॥ 
जस्ता्चिदसुमागरसिहजयसिंहाकाल्चिहः स्फुरन् 
मरडासिहयुलावर्िहकहकीकत्तिहवापेश्वरः । 
तारासिदसुशल्िहकवपेक्लार्सिहसप्रेमसिदहः 
सिंहो गुरुश एष चदतः सिंहो महासिहयुक्कः ॥ ६ ॥ 

एष्येवामरपिह इत्थममलैः पत्रैः परीवारघु् 
पद्भूपैरूयकया युतैवैहिरिरो दिकोरगेदेवतेः ! 
पूजायत्रमितेश्वरं सुकलितं बामण सन्दरम् 
ल्लोके तै फृत्तिकराल्लभीतिहरणं सद्धक्किसेवाउताम् ॥ ८ ॥ 

यदीरं सिसोफितं चहूलङःकलष्पहृर् एरएप्द 
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लोकानां मिषतश्चतुधैरतया कृत्वा स्थिराच् स्वात्मनो 
ज्ञातान् लोमतया गुरुः परमविच्छीरामदासः प्रः ॥ १० ॥ 

गङ्धाद्वारसमं समस्तथुवनस्थानं चतुर्भिैतं 
दरः पूवैयमाम्बुपोत्तरगतेः सन्तोषशीलान्वितैः । 
श्रीमद्धक्किदयादिसाधनयुतैः सोपानपङन्त्युज्ज्वलैः 
स्वग द्वारामवामरावतिकया पुय समालङ्गतम् ॥ ११ ॥ 

तेषां बरह्म सनातनं सुषिमलं शुद्धं सुम परं 
तत्सवेत्र विभात्यपीह रहिताः शन्त्यादिभिः साधनैः | 
ये नित्यं करिकालमध्यजनितास्तत्कात्तने तत्परा 
दानाधीतिशमेष्टिपूचेराहिता अप्यत्र वासाहताः ॥ १२ ॥ 

` तुम्बीविरुमृदङ्गफ फर फणञ्फाङ्कारवीणारयैः 
सेयुक्का निपुणाः कचित्वकरणे ये गानरक्ताः सदा । 
द्नाश्ारणखतमागधवरा ग्रन्थाप्रतो मानतः 

पूज्यत्वं गमिता अहोऽतिमहिमा कस्तं न सेवेत् सुधीः ॥१३॥ 
स्रीहणान्ध्पुलिन्दग्छीवरनटम्लेच्छादयो जातितो 
नीचा अप्युरागमक्गिवशतः सिद्धिदर्यीं प्रापिताः । 
हे सन्तः शृत प्रभोभेणगणग्रामं सदा गायत 
वेदान्तोपनिपल्पुराणपटितं श्रीनानका्ेः पुनः ॥ १४ ॥ ` 

एषा छ्ोकचतुदशौषिरचिता गोषिन्दरसिहाग्रतः 
कृत्योपायनमेतदेव विदुषा करेण संरचिता । 
भारद्वाजसगोत्रशिङणङले जातेन सम्प्ररिते- 
नोमादेवतया हदिस्थपदया सुभ्रीतया मानसे ॥ १५ ॥ 

श्रीरामादिकदासजीयुहदयाभिप्रायमेचं मया 
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रलच्य भ्रतिभूमिशमात्रकमिता ्येत्थकं परिदतैः। 
एषा पञ्चदशी सदा भगवती वयि सर्वोपरि 
मीमांसादिकमत्र धर्मसहितं षिद्यास्यलं भासते ॥ १६॥ 

एति भीरप्णकोरमिश्र कृते श्रषद्भू काव्ये श्रयत. 
सरोचणैनं नाम प्रथमः सगः॥ १॥ 

© 
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हतायः समः । 

रामदासपुरवणनम् । 
यप्पू्वे खलु पाशनाशन विधो दक्ता विपाशा नदी 

यस्यरावततिका लवाभिधपुरीभूपा नदी पश्चिमे । 
यदत तरणान्ततारणतक्तं ङष्ठादिरुड्नाशनं 
कीवे्या श्चभदविकासुरनदीतुल्या महैनोपहा ॥ १॥ 
यत्पा्ं नच रामदास्तनगरं तन्नामतः शोभितं 
यत्सामन्ततया विभान्त्यवसथा भूपैः कृताः सर्वतः । 
प्रादौ रामगढ हरीहरिपुरं फर्डापुरं लोहप्- 

वीयेशोलदणेशगुञ्जरपुरं शोभेशपू राजितम् ॥ २ ॥ 
जयर्सिदहकीकतंभागपुरं 

चठतार्धमगाधिपकमेपुरम् । 
भ्रतिभूमिपुरपरिवारयुतं 

विजयेत सदा छमलोकधरभ् ॥२॥ 
सालोधमदयाकाटनयुता शाहीड्णीयादिका 
धखापनशालिका अविथिल्लोकाभ्यायतानां हिताः । 

* पुराणन्यायमीमांसा ------- वाल परमसख्रमिर्रताः। । 

वेदाः स्थानत विधाया धममस्य च चतुर्दश ॥ 
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इंदश्यो बहवो विभान्ति खलु वस्तीरामसद्धाविता 
यस्मिन् वे सुथरपरभृद्यवधरताः सवौ जगद्रककाः ॥४॥ 
श्रीनारायणकर्पितं ्रतिजितो लद्धं शिबोपासिनां 
हारदान्धत्वहरं खुशीतलकरं श्रीशीतलामन्दिरम् । 
यस्मिन् दुर्ग॑तडागमन्दिरइतं लात्ालयालद्छरतं 
पुस्रीबालकपामरादिषु फलं सेवानुरूपं ददत् ॥५॥ 
यस्मिन् पश्वसरोऽस्ि युख्यममरतं तदद्िषेकं सरः 
सन्तोषं कमलाभिधं तदपरं रामाभिधानं सरः । 
सालोटण्डकलद्मशप्रियतमश्रीपश्चती्थीलखा- 
भात्यादिककल्पितानि बहुशस्तीथौनि मान्ति शितौ ॥६॥ 
निलयं भाति सुदशेनीयममलं सदधोपुरं राजते 
दयट्ालादिगणं बिमानसदशं रथ्याशतेरन्वितम् । 
लोकानां सदनानि चित्रिततराण्यालच्यचित्त स्फुर- 
नाकेऽपीटशमेव देवरचितं कोतूहले सौख्यदम् ॥७॥ 
वीणावादनतत्पराः क च नरागानेकसक्गाः कचित् 
पडुदिखरसक्षकं एथुतया विन्यासयन्तो बलात् । 

मादंङ््वनिकांसतालघुरजं सस्तानयन्तो खेः 
भ्रीरामसख पदारविन्दविमल्तं धन्याः स्तुवन्त्यतव्र हि ॥ ८ ॥ 

यत्र ज्ञानविरागमङ्गिविमलत प्रन्थेकसन्दर्भिते 
माषासंस्कृतिसत्कवित्वराचेतं सेगुप्रभावाथकम् । 
गायन्त्येव दिवानिशं युहुरहो ध्यानेकनिष्टारता- 
से धन्याः कलिबालपाशदहरणाः सन्तारयन्तो जनान् ।॥ & ̂  
मदय तपलादिवारवनितःसिविकमूच्छ डला 
दुस्सङ्ग निरताः खजन्मविमलं सम्मोपयन्तो हठात् । 
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प्न्द्रव्याविलामिनीदतिषरद्रोटे रताः पामरा 
नन्मनातदृलाममानम्रचत सन्भृल्तयन्तः काचत् ॥ १० ॥ 

प्ापूवात्रद्चवाख्यदिभुं व्रिक्रतुकामा नराः 
पटरताममहाविक्राम्बरगगं नीलं मीन् मोक्किम् । 
ययायान्वग्रनं सराऽभिक्लपिनं लाम समायान्ति त 
ट्टकः पटरनमतदेव रवितं सवपिरि भ्राजते ॥ ११॥ 
गरीग्रुकमटयगेरकटचक्रीवन्त श्ायान्ति य 
गरी चन्यवसतचन्दनेदरिद्रापूरिताः प्रेरिताः । 
दत्रायातवगिग्ञर्मधनवि्रद्ेप्सावुततस्त सदा 
तद्रव्यव्यतिहारतः पुनरिमे गच्छन्ति काष्टं खक्राम् ॥ १२॥ 
च पृथ खलु द्रीनतायुपगता युवाश्रयात् सद्धता 
श्रत्रसथा महनीयभावव्रिशताः जित्यां भन्ते जनाः ! 
लक्षाधीशपरम्परयुपचता द्रव्यक्रया्रक्रिये- 
टेरदलेखनता थनाभिगमने्वमादपायेस्तु ते ॥ १३॥ 

निदं वरप्णवविगप्रपूजनरताः चीरादिभिर्मोजनंः 
द्रा्ताखरडश्रतप्लत श दवनर्ये काशिकीपूजकाः 
देवाराधरनस्द्रपूजनदन्मइ्दुख्टिपूजारता- 
स्त धान्यवेसुभिभृता बहुं यथा माङ्गल्ययुक्राः सदा ॥ १४ ॥ 

गो धूममदोधृतखर्डतुल्येः 
सपाचितं चापि कटाहमध्ये । 

मिष्टान्नमेतद्धि कडाहंक्ष 
सर्वा्थसिद्धिप्रदमेव पूज्यम् ॥ १५॥ 

[म 

शिप्याहानपरःसरं करयुम सम्मलायत्वा पुनः 

कृत्वा प्रन्थवचः श्राति च नमन सवरामालत्वा पुनः 
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सर्वेभ्यः प्रतिपादयन्ति समतारीलया प्रसादाङ्कितः 

श्रीजह्मादिपिषील्लिकान्ततनवस्तक्षस्तु यद्धोजने ।\ १६ ॥ 

इति श्रीरृष्णकोरमिश्चङूते श्रयद्ध कष्य 

रामदासपुरवणनं नाम द्वितीयः सथः । 

तृतीयः सगेः। 

वसन्तक्रूतहोल्तिकावणेनम् । 

वजरशौभवने घतष्ुयनकं देव्या जनैः कायते 

तदै मण्डलमाज्यकं कुसुमसन्माल्यादिपूजायुतम् । 

यद्रा बहुपुख्यलाभ ऋतेषदर. वे लमेत् सम्पदो 

नानाका्थकरं प्रसादजननं देव्या इदं भूषणम् ।॥ १ ॥ 

माये भरुक्रशरे दिने भगवती ्रादुबभूवाग्रतो 

रोके मङ्गलमातनोति दिवसं तत्पुण्यमररसाहदम् । 
कृष्णेन वजभूषु भोपवनितायुङ्गेन रासं सहा- 
नारन्धः रवेन यख कलुषे नश्येद्धि तदण्यते ॥ २ ॥ 

श्रीमद्रासाभिलापौ व्रजधुवतिजनो मज्जुलत्ता वसन्त 
तस्यादौ माघशुक्रे श॒भमदनशयेदीपिताथां तिथ ब । 
मन्दं क्रीडां प्रचक्रे मदुसुरजखेर्घोषितां मरूडलीका- 
मन्योन्यालापशब्दाचकरितखगगतिं वासुदेवेन साधर् ॥ ३॥ 

यत्र आाजिष्णुचूणशोनवरतगतिभेश्छनभूम्यन्तरिते 
सन्भ्याम्भोदावसतीमावदरुणरुचिभिः कौतुकं दशनीयम् । 
बरह्माचैः सङ्गृहीतं त्रजथुवनमतेमपबालंः सुरक्े- 

रान्दोलद्धिजैलौवैः सुरभिरसयुतैराद्रितशेषलोकप् ॥ ४ ५ 



धद 

उत्पुललत्सर्षपालीवसनरुचिमनद्धास्पदं कामनीनां 
शीषे सपोरिपिच्छ सृगमदतिलकं पूरयन्तं सुधाभिः । 
वशौरन्धात् व्रजस्लीकरगतजलयन्तादिभिः सिच्यमानं ` 

, गायन्त पश्चमं रागममलमरं ब्रह्मरूपं नतोऽसि ॥ ५ ॥ 
भोताभिरामशब्देभरजञुखभवेनत्तितः सीकदम्बो 
मित्रेण बरह्मणानुग्रथितद्कसुममाल्लोऽपि पूज्येन देवैः । 
स्रीभावेनात्तगवस्त्वरितविरहितः खामिना चेन्द्रियाणां 
वृन्दारण्ये सुङरूले तपनदुितृजे वीडितः सम्युमोह ॥ ६ ॥ 

चज्ञुः्रोत्रोन्यवोचन्मम जननमभूदुभुमिरन्धे धिगेतत् 
स्वगधीशं स्वस्येऽप्यवतरणपरेऽनेकमन्यु्ंभूव । 
भूमीसंस्थो जनोऽयं मम जनिसफलत्वं जगादेति हृष्टो 
दृष्ट श्रीकृष्णरासं वजथुषिरचितं गोपिकागोपष्न्देः ॥ ७ ॥ 

स्तं याते बिवस्वत्यरुणघनपटाच्छादिते शैशिर्तो 
पूर्वाशा प्रोद्यतीन्दो सनलजलद सद्काघते स्पष्टतारे । 
सन्ध्याकाले समीरे लघु लघु उुदति प्रेयसीं वा प्रियार्थे 

कस्या नोच्छद्लो वे भवति तरलितधित्तमातङ्गराजः ॥ ८ ॥ 
राधाया याहि गेहं मननविमतिभिः सन्त्वयस्व प्रियां तां 

 त्वद्वेशी गीतश्चब्दाद्विवशितधिषणायाः स्खलन्त्या गृहन्ते । 

नोचेत् क्रद्धा मवेत् साक तत्सुखततिश्वेति त्या स उक्कः 

श्रीष्सः शीघ्रगामी बजसखिसदहितः क्रीडनाथं जगाम ॥६॥ 

खवेलैः सश्वरन् वे शशिख्गशिशकः स्यन्दनाग्रे निवद्धा 
गन्तं शक्नो न चासीत् कणितपदरवाहूतचित्तोऽङ्गनानाम् । 
रासन्तीनां ्रियारिलष्टूसुभगञुजलतानां ल्सत्प्टीनां 

तसिन् श्रोत्रे ट(स ?)ति शतदिषसा यामिन सम्बभूव ॥{०॥ 



क 

काचिद्धत्रां निरुद्धा क्षणमपि बिरहाद्रद्भवातता नान्तम् 
गेहा्याति स्म इृष्णस्मरणवशतया प्राप्तसिद्धयष्टका वे । 
तत्रान्दोलत्सखीभिः प्रियहदययुजाश्िष्टकण्टी सुकण्टी 
साफल्यं प्राप सेस्थं मधुरिपुमहिमा भो भजघ्वं तमीशम् ॥११॥ 

तन्वी सुप्तप्रबुद्धा भरतिगतमधुरा रावसम्मील्तितक्ती 

तल्पादुत्थाय गन्तुं कृतनियतमना चिस्परतारमीयवगा । 
, श्वश्रवा सम्यङ् निषिद्धा सुतललनमिषेशेव याता चनान्तं 

दृष्ट्रा श्रीकृष्णचन्द्र प्रयुदि तदृदयाह्वादिनी सम्प्रवृत्ता । १२ ॥ 

एव ल्लोके सुखाव्याः सुरभिरसयुतेहोलिकायां प्रविष्टा 
भेरन्या लिङ्गगुद्यप्रकथननिरता मोहकामेकसक्ताः । 
हम्भीरायैः सुगन्धैः किितिजलदसमारन्धभेगेधेणाना 
रोप्यस्वशारवच्मारचितशवनयन्त्रा निषिक्का जलौषेः ॥ १२ ॥ 

वेश्याभ्रकंशयलप्र्ुदितमनसः ऊङमारक्गवस्तरा- 

स्ताले सतय च वाये वहुतरनिपुणा मच्पानादिसक्ताः । 
गायन्तो गापयन्तो विषर्यविवलिता हास्यलीलायुषक्ता 
जातश्रीतो# धनानां वितरणचतुरा चयस्नमडादिकानाम् ।॥१४॥ 

लोके माङ्ल्ययुक्ता श्चुभमवनगता भित्रत्रन्दोपविष्टः 
कपूरोशीरसान्द्रोहिमजलमिलितेरम्बुयन्त्रन्यषिश्चन् । 
्न्योन्यास्येषु वूर्गेयेहुखुभगतया मदेयन्तो हमीरं 
टकरामेरीमृदङ्कष्वनियुतनटनेनेचनेसोसयन्तः ॥ १५ ॥ 

पू येऽत्यन्तहीना धनरदिततया सङ्कताः भीगुरूणां 
पादाम्भोजं निविशा अमरगण इव प्राप्तमाधुय्यंरासाः । 

~ प्रीतौ जातायां सत्याम् ॥ 



( १० ) 

ते लोके कीतिमन्तो धननिकरयुताः प्राप्तमाहात्म्ययोगा 
दातृर्यात्यकनिष्ठा इह परमवने प्रापितानन्दपूगाः ॥ १६ ॥ 

इति श्रीरष्णकोरमिश्रङृते श्रयङ्क काव्ये 
वसन्तऋछतुहोल्िकावणेनं नाम 
स्स्ठतीयः समाप्तः ॥ २॥ 

चतुथः सर्गः । 
यष्मादिछलुषदुवशनम् । 

गीषपर्तौ तापतप्ना अमृतसरसिगाः खेरयन्तो जरौषैः 
तापान् सम्माजेयन्तो व्यजनङ्कसुमवातेः सुशीतैर्महिःष्ाः | 
तकरैदुग्धेः सिताक्तंः सवनञपगतैः सेवितैः शान्तचित्ता 
धन्यास्ते सम्पदाद्याः समरिचविजयासेवनायेः प्रसन्नाः ॥(१॥ 
ज्येष्ठे घयम्बुदानैत्रतविधिविदहितैः शकरापानसक्ताः 
देवान् पित्रादियुक्तस्तचुहिमजलंस्तपयन्तः सुतक्ताः । 
एकादर्यां फलादीन् सधुररसयुताच् भक्षयन्तः प्रदाय 

दाद्श्यां बिभ्रसाधून् मधुरघतपयोभोजिनः इवते च ॥ २ ॥ 
आषाढे शरदाल्ये वसनतो धमीतपो वाय्येते 
निव्यं व्याङ्करुतायुपैति हृदयं पुंसां विना यन वे । 

तद्दुःखं भजनासुरागवश्चगेः किञ्चिन्न विज्ञायते 
वाचा कीत्तनकारकफैः करयुगेः सत्पादसेवादरेः ॥ २ ॥ 

वर्षतो घनगर्जनं निपतनं शृेमेहामद्गरं 
मागीणां परिरोधनं सुबहुशो निस्नोत्नत्वापटम् । 
एकत्रीकरणं सतां बहुतिथं तत्सत्रिणां सत्रदं 
विचयदरोदितका्कादिकरकः सम्पादने जायते ॥ ४ ॥ 

1 



( ११ ) 

शालीनां नवरोपणं विकसनं शक्रेण गुपस्य हि 

खद्योताङ्परम्पराविजननं खद्योतनच्छादनम् । 

कामानामनुसारतो हरिशिवां वा पूजनं काथेते 
विप्राणां प्रतिपूजनं च नियतं यन्धुक्तिथुक्तिप्रदम् ॥ ५॥ 

ये दृष्ट बहुचिन्तयन्ति रहिता योषा रुदन्त्यो बणिग् 
रोक्रानामतिगजेने न भयदं विचत् समारिङ्गितमू । 

, तासां भतेसमागमं रचयते मेषः स एवाथितः 
तचित्तं करुणादरैतायुपनरयेस्तस्मात् परो नोदयी ॥ ६ ॥ 
ब्रीहीणां परिपाकता शरदतो पुंसं गतो योषितो 
गभिण्यः खलं राजयन्ति नृपतीच्छारातिविध्वंसने । 

स्वं स्थानं पथिका जलेबहुतरे रुद्धा जिगांसन्ति यच् 
चन्द्रस्य प्रतिमेदशीं युररिपू रासक्रियां वाज्च्छति ॥ ७ ॥ 

सानन्दं बहुपाषैदा बिदधतीशक्रीडने ताण्डवे 
वादित्र्वनितुम्बुरध्वनिमरदङ्गावादने तत्पराः । 

` साहाय्यं प्रतिपिभ्यती भगवती साश्वयेमालिङ्कति 
लोकानां प्ररुयेऽतिशङ्कितमना तत्यत्यतिं रुन्धति ॥ ८ ॥ 

यत्रादेवतमानुषाटवि चरं हृष्यन्ति से घुहुः 
पूजान्नादिपशव्यलाभसुखिताः श्राद्धादिदानादताः । 
रुचमीजागरणं त्रतादिकरणं यत्कार्तिके पुण्यदं 
माहात्म्यश्रवणं फलादिषहुलं जागतिं यन्माधवः ॥ ९ ॥ 
रिष्या सिंहजना उदासिविमला गोविन्दसिंहस्य बै 
प्रीत्यै भक्तिरताः सुश्ब्दनिरता गाने तथा श्रावणे । 
सद्ग्रन्थस्य विचारणे विवरणे पाडे महैच्छायुता 
धन्यास्ते करिनिग्रहेऽति निपुणा दानेऽतिथेः पूजने ॥ १०.॥ 



( १२ ) 

हेमन्ते हिमपतनेन पीडितोष्ठाः 
पत्याद्या रजनिमहाविरासतप्ताः । 

रात्र्यन्ते विषधरवेरिनादतप्ता 
योषास्तदिरहभयेन पीडितास्ताः ॥ ११॥ 

रात्रयन्ते भ्रतसारिकाञ्चकरवा बेतालिकययन्नगी- । 

मयोदिष्वनिकणेनेन चकिता गुवादिसदन्दनम् । 
कुबेत्या बहुदासिका अपि पतीन् वन्दन्त एवाङ्ना 
गार्ध्ये सखयुता इति महापुण्य्रुमोत्यं फलम् ॥ १२॥ 

माधे पाथात्यभागेऽशरतसरसि सदा सम्ुता शीततोये 
गरन्थश्रावेकयुक्ता गुरुकथितपदध्यानगाने रता । 
द्रन्यत्यागेन तष्टाः सदमरभजनानन्द तक्रा जना यत् 
कारुण्यात् भ्रीरुरुणामभयवरदयादानश्चोभाकराणाम् ॥ १३ ॥ 

भेरन्या वेश्युक्ताः पटहडमरुकावादिनशन्द्रवूरणे 

लिम्पन्त्योऽन्योन्यमास्ये भडउभडऽवादेन सन्तुष्टचित्ताः । 

सन्ध्यानेहस्यतप्ना बहुदणदहने होछिकां दाहयन्तः 

सर्वेषां रीतिरेवं प्रतिश्चरदमहो सवेलोकाः सुखाद्याः ॥१४॥ 

सत्याहिसा्जवादम्भगुरुभजनसोचादिकाभ्यासयुक्ताः 
सिंहाः शिष्याः सस्रा रणङृतिनिरता नीचर्हिसानुरक्ताः । 

ुत्रख्राठदासाननवरतमहो पारयन्ति स्वधान्ये- 

रित्थं ये वक्तेयन्ते त इह परगताः सोख्यकीर्तीष्टभानः ॥ १५॥ 

वासन्तीपुष्पमालाचमरविधुवनेगेन्धधूपभ्रदीपेः- 
रन्दोरन्तं वसन्ते रथकशिपगतं पूजितं साधुदन्देः । 



( १३ ) 

श्रीमोविन्दं दयां नयनविषयमं इवैते ये जनौधा- . 
स्ते सर्वे युक्तिमाजः श्रत्छतुमहिमा पुत्रचखभ्युपताः ॥१६॥ 

इति श्रीकृष्णकोरमिश्ररृते श्रचङ्के काव्ये 
ग्रीष्मादिच्छतुषट्कवणनं नाम 

चतुथः सर्भः समाप्तः ॥ 

पञ्चमः सर्गः । 
अम्रतसर्मह्धिककरुयवणेनम् । 

स्नाखा समागत्य नरा नमन्ति 
कुवन्ति सव्येन गतिं शुभां च । 

प्रचित्य पश्ाद्धवनं विरोक्य 
स्तुवन्ति साधून् श्रवणप्रवृत्तान् ॥ १ ॥ 

परस्परं वाहगुरू ततश्च 
जी दी फते वाक्यसुदाहरन्ति । 

स्थित्वा च तस्मिन् श्रवणं करन्ति ¢) 
श्रीग्रन्थजीवाक्सयुदायकस्य ॥ २ ॥ 

वित्तानुसारेण कपर्दिकादि- 
लक्षान्तपूजां दधते सभाग्याः । 

तेषां फं प्रीतिविशेषभाजां 
मनोनुङ्रं भवतीति निष्ठा ॥ ३ ॥ 

ङव्वैन्ति दानं च नमन्ति साधून् 
पठन्ति वाक्यं गुरुभक्तिनिष्ठम् । 

किं विशीर्यन्ति मति नयन्ति 
भां भजन्ते बहू मानयन्ति ॥ ४ ॥ 



( ९ ) 

सरे खरे ज्ञानविरागभक्ति- 
श्द्धाद्याकात्तेनसयुतानाम् । 

नित्यं समाजो बहुधा नराणां 
लोकोपकारेकपरायणानाम् ॥ ५ ॥ 

करचिद्राधनिष्ठा क्चिदाननिष्ठा 
काचद्धाक्तनिष्ठा समाध्येकनिष्ा । 

चिद कवातारतानां विवादो 
गुरोः सृष्टिरेषा बिधातुनवेव ॥ ६ ॥ 

गुस्यन्थपाटे भरतो व्याकृतो च 

रतानामिहायुः श्चभं नीयते वे । 
इयं ग्रन्थद्त्तिः प्रषृत्ता जनेषु | 

तरिमार्गेव गङ्गा पुनाति त्रिलोकम् ॥ ७ ॥ 

कवित्वमग्राः पठने सुलग्ना; 
केचित् कथाख्यानविधौं प्रपन्नाः । 

हखप्छुतोदात्तविचारसक्ता 
गान्धर्वविचयाम्यसनायुरक्ताः ॥ ८ ॥ 

मृद द्गतुम्बीरवकाहलाच- 
खरैः सुसन्नादितदिक्तटानाम् । 

गीतिक्रियारागविचक्षणानां 
करत स्तुतिः कः प्रसहेत लोके ॥ ९ ॥ 

उष्णीषसत्कञ्चुकपड्वसरा 

नीलाम्बराः सन्गयु्यण्डियुक्ताः । 
पश्चास्य शिष्या गुरुभक्तिनम्रा 

अत्र सिता वैरविरोधहीनाः ॥ १० ॥ 



४ १५.) 

सदा गुरुणां कपयाप्तराज्याः 
पदातिहस्त्यश्वरथाश्रशोमाः | 

ग्रामाटवीपवतराजधानी- 

भोगेः सुखाद्या धनमानघुक्ताः ।॥ ११॥ 
यपिग्जना अत्र निवासिनो ये 

सतु समायान्त्याति पुण्यभाजः । 

मनोभिरपाद्धकं रमन्तं 
पुत्रखधान्याद्परत्र साख्यम् ॥ १२ ॥ 

सन्माल्यवल्चकटकाङ्गदनुपुराल्या 
नीवीनिचन्धनिरता नयनानुरागाः । 

सातं गमागमरताः श्चुभपत्रयुक्ता 
अत्राङ्गनाः परमहपंकरा जनानाम् ।॥ १३ ॥ 

सासा धनानवसनानि फलानि पुष्पा- 
ण्यादाय लम्वितकरा द्विजतीथेसत्यु ! 

एवं बिदारसदहिताः भ्रतिङण्डलाक्ता 
नाया भवन्ति धनिनामेव दबदाराः ॥१४ 

येः पूवे बहुदानमानमजनालुष्टानसेवापर- 
विप्राः साष्वतिथिप्रवासिश्चमिभियुक्ता सदा पूजकाः । 
गत्वा खगेमनगें च बिष्टतं तैः पुण्यशेपेऽधुना 
प्रापनेर्र मनोरथादिरचना सम्थुज्यते खेच्छया ।। १५ ॥ 
श्रीकान्तिहृष्टिमतिसन्नतिभूतितषट- 

पुष्टयादिमात्गणपूनितसवकामाः । 
श्रीमन्त एव परकीयनिजीयवगे- 

रक्षाकरा इइ विमान्ति रवीन्दु सुरया; ।।१२॥ 
इति ्रीरुष्णकोमिश्चविंरचिते श्रद्ध काव्ये अ्रृतसर आदहिकङूल्यवर्णने 

माम सरमः पञ्चमः समाः ॥ 



( १६ ) 

षष्ठः सगः । 
शीनानकाद्यजनान्तानां राञ्यादिज्यवहारनिरूपणः 
जातो भोजनराधिपोऽस्ति सुमहान् रायादिकस्तत्पुर 
चतुवेण्यहितास्पदं च तिलवण्डीनामक राजते । 
तद्रासी धनधान्यवान् युजजनिर्वेदी प्रतिष्ठां गतः 
काट्लामधरस्तु यस्य सुभगः घ्रनुः ञयुभो नानकः ॥ १॥ 
राजर्षेरवतारताय्चुपगतः प्रथ्वीमहामङ्गलो 
योगीवाएटविभूतिमान् प्रकटता्हनिः परोक्षप्रियः । 
यः शिष्ये फणिवारितातपकरश्छायानिरोधी तरो- 
रोकन्ञातमहाविभूतिरपि तत्तित्रा न वे सम्मतः ॥ २॥ 
वाणिज्ये च नियोजिता वसुकरे दच्योपदिष्टः स्वयं 
पित्रेतद्धनम्ितं श्चुभकृतो योज्यं तथा बुद्धितः । 
भ्रतवतद्रचनं प्र्द्य च सतां तन्मण्डलं दत्तवान् 

क्रीता धान्यघृताननचृ्णममलं कृत्ये हमे युक्तवान् ॥ ३ ॥ 
पित्रोक्तः पञ्चपो मब स्वमहिषीर्सश्चारयन्नाश्ये- 
स्तत््े्रान्नकणं अरदश्यं च पुनः सम्पूरितं पूववत् । 
आश्चयं जनयन् स वासतकजनं पित्रे पुनः प्रोदितः 
सर्वेराश्रमवासिमिस्तव सुतो योगी महायुद्धिमान् ॥ ८ ॥ 
पित्रा व्यूट इतो गृहाश्रममतः पुत्रहयं रन्धवान 
श्रीचन्द्रः प्रथमो गुणरनवमः श्रीमाज्छशीवाद्रमाक् । 

छच्पीदास इति द्वितीय उपमाहीनः सुताऽभून्मदान 
वैराग्यं परमं गतां जगति सनिपथ्याविवकान्वरता ॥ 4 ॥ 

आयुवरपरमिति द्विसप्त रचितं मिप सप्नाटक 

करत्वा राज्यमखण्डितं शुवि जनाचजुद्धारयन स्वान्नयाने । 
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श्रीपद्रह्मपराक्रमो हि महरुति ख्यापयन् भक्तितो 
ज्ञानं भक्तिथिरागयुक्तममरं सम्भाषते भापया ॥ ६ ॥ 

जातो वै त्रिहणेतिजातिषिमरे त्तात्रे इरे सोऽङ्दो 
भूवा राज्यसखण्डितं च शरदां तदद्ादशं मासपट् । 

घस्राणां नयक चकार सुभगे कषत्रे इरे रन्धवा- 
नुदा सुतयोदयं जनितवान् दार च दात् प्रथम् ॥ ७॥ 

शान्तर्णः पित्देवतपिभिजनानन्दं समादश्चयन् 
भक्तस्तारयति स्म सम्प्रचलितः काष्टं परां भूतले । 
भाषाब्न्धनकारकस्त भगवान् माहात्म्यसस्ूचको 

मन्दानामधिकारिणां सुगहनं श्रीमस्पदं प्रापयन् ॥ ८ ॥ 

भछ्ठासज्ञकवाहुजो द्यमरदासो वासरप्राम के 
वासी राज्यमवाप सो शुवितले श्रीर्गोदबाङे वसन्। 
दाविश्च शरदां क्षितिश्षितिमिताहमोसकं पश्चक 
भक्तान् सक्तयुपदेशतश्च विमलान् सन्तारयन् भूतले ॥ ९ ॥ 

्षतरज्ञातिरे बिवाहमकरोत् सन्तानसिद्धय प्रथु 
तस्मात् पुत्रगे सुतायुतमभूत्तन्मोहरीमोहनम् । 
मानीसंज्ञकमादयुभूमिसुखदं पित्यणेसम्मोशषदं 
वप्रज्ञात्यातथाश्चपूजनरतः शिक्षन् जनान् सयकाच् ॥१०॥ 

साटीजातिरयुत्तमः प्रियदहितः श्रीरामदासोऽभवत् 
सोऽयं तीथेभिदं सुधासर इति प्रावतयद् भूतसे । 
पदुर्पकदशाख्यमासदिवसा्टेकं च राज्यं महत् 

कुषन्नुद्वहनं सुतत्रयमवापायुन्यगृ्वौश्वरौ ॥ ११ ॥ 
ससारक्रणमोचकं किल महादेवं वतीयं सतं 
साक्षाच्छम्भुवदेय शोभितमहो कारुण्यपूणं पृथुम् । 1.2 
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लोकानां परदेशनिष्ठितवतां ध्यानात् पुमर्थं ददत् 
सोऽयं भाति महीतरे प्रुयश्चाः श्रीरामवत्सुन्दरः ॥ १२॥ 
मयोदाकरणं जगद्धितकरो भिक्षागरहीतावनिः 
पयेन्तावनिनायकेभ्य इव वे विष्णुैठेवामनः । 
ग्रामे वासयिता चतुजनसमाजं सौख्यभाजं सदा 
कुवन् शिण्यजनस्य भाति हदये कारूण्यवारां निधिः ॥ १३ ॥ 
तस्माद्राज्यपदं स्थितं स्वकगणे सोदीजलुधौरिणि 
दत्तं श्रीगुरुणा स्वभक्तिनिरतेः खीणां गणेयुक्तितः। 
सम्यक् प्राथेनयोधितेन हि सदा सेराजते भूरिशो 
यूयं भो नमतेदशं दितं राजन्यशोभाधरम् ॥ १४ ॥ 

जभात्यजनसज्ञकः क्षितिपतिः पश्चस्थकेऽधिष्ित 
एकाहो नवमासिकं जिनशरद्राज्यं चकाराहतः । 
पत्रं प्राप महोदयं च हरिगोविन्दाभिधानं सुधी. 
यस्मिन् वाहगुरूमनुप्रकटितो नशि स्थितस्तं मः ॥ १५ ॥ 
साहसं यजमण्डलं न वहति स्वीयं तथा कायं- 
तेजो बाहुसदस्कस्य वहिता यः सन्यसाचिचतिः । 

शखास्रव्यवहूत्यनन्तचतुरः भ्रीमच्छिवाराधको 
यन्नामग्रहणेन सिद्धिरखिला सत्सेवके सोऽेनः ॥ १६ ॥ 

इति श्रीरृष्णकोरमिश्चविरचिते श्रचङ्क काव्ये 

श्रीनानकायञ्चैनान्तानां राज्यादि- 

व्यवहारनिरूपणं नाम षः 

सर्भः समाक्षः ॥ ६ ॥ 

© 
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सप्तमः सगः । 
हरिगोविन्दादिखालसान्तवशणंनम् 

सोऽयं राज्ये स्थितोऽभूत् सपदि हरिगोविन्दनामा जितारिः 
क्षां कृत्वा विवाहं शरयुतयुगतोऽयछरायश्चतु्थः । 
दिः स्थाने सयमहठः प्रथमजं मुरुदिततस्व्यणीरायनामा 
कीर्योपध्यारवारो द शद र्विदि तस्तेगवादादराख्यः ॥ १ ॥ 
तस्याग्रे हरिरायवाहुजवरः सोऽय पदव्यां स्थितो 
राज्यस्य दयगुत्रवाय् स हरिकृष्णो रामरायान्वितः । 
पण्पासं दिनभूतकं तयधिकरविंशं वपे ख्यान्वितं 
राज्यं यथकरवान् हरे पदभाग् मौनी सदा योगवान् ॥ २॥ 
तत्छतहैरिृष्ण एव वसुसंख्याकं पदं युक्तवान् 
दो वषाविषुमासकं नवधराधसं सुखस्यास्पदम् । 
शिष्य्रातृसुतादनासुखयुतं शिष्यो घसन्तारकं 
रञ्ध्वा राज्यामेद् बभाज सुभगं श्रीकृष्णरूपं हरिम् ॥ ३ ॥ 
पष्ट राञ्यपदे स्थितस्य हरिगोचिन्दस्य सूयुेघुर्यो 
वै शरष्टयुणेयुरुस्त्वमिधया यस्तेगवाहादरः । 
सोऽयं नव्यपदं नवाभिधमहो रेमे महष्ाख्यकं 
श्रीगोचिन्दहरिं सुतं स्म मव (ज?) ते शक्रो जयन्तं यथा 1४ 

खेकं बपमितिस्तु मासतुरगं घकेकविंशं तथा 
राज्यं चान्वभवत् सुताय च प्रं श्रष्ं स्वयं दत्तवान् । 

, श्रीगोचिन्दपदान्तसिहरुङितायारातिनाश्चय च 
सापोवारनिचासिने जनसुखायानन्दपूवोसिने ।॥ ५ ॥ 
विद्याचातुयेश्ञाली धलुरवनपरे धारयन् वै निषङ्गी 
भक्तोद्भारी मिष्ट हतरिपुनिवहो माति सद्पग्रामक्षाली । 
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आपू पशिमान्तं हिमपरलधरदधिन्ध्यमध्ये यञ्चोधा 
वाजिश्रमा वदान्यो वितरणनिरतो धान्यवासो मणीनाम् ।६। 
द्ातरिश्षद्रषमासेकदशमितनृपत्वं चकारेकरीरः 
्ष्रज्ञातो विवाह्रयमितयगृहधमा चतुः नुश्षाटी । 
सुन्दय्यां देविकायामजितसरगपतिं पू॑सुत्पा् सूनुं 
जीतोजीअङ्खनायां वरथसुतयुयवीतादिथुक्तं चकार ॥ ७ ॥ 
घर ुत्रथ्या ुञचारो मृगपतिसहितस्तज्युरावर्चधिह- 
सत्यः सिंहः फएतेपूवं इति जगति वै बिभ्रतं यस्य नाम । 
तान् पुत्रान् बन्दनीयानमव (ज ?) त सुखदान् ये न संसारसौ र 
प्राप्नो गोविन्दसिहो रिपुमिषवशचतस्तद्विनष्टि च सेहे ॥ ८ + 
दु्टम्लेच्छर्विषण्णः प्रतिकृतिकृतयेऽनेकमन्युर्बभूव 
क्रोधाभरिस्फुलिङ्कः प्रतिदिश्षपतितैः सर्ववर्णे सथ॒ल्थैः। 
जातः श्रीखारुसाख्यः खयभिव बहुधा शक्तिसम्पन्नचेष्ट 

क ^ 

जम्भादयीन् हन्तुकामा प्रकटयति यथा कोश्चिकीकालिकाख्या ॥९ 

तच्छश्रुक्रन्दनादो निपुणतरमतिः प्रत्यहं वधंनोत्का 

देशान् देशान् ठुडन् वै चसु फिमपि बारें तत्जास्यः प्रगृह्णन् 

रक्षांचकरे दयाटुन्धवहतवणिजः प्रापयन् सौख्ययुक्ताच् 

ग्रामानिस्थं खकीयाच् विरचयितुमनाः क्षत्रविप्राधिमनी ॥१०॥ 

पाथाय्येद्चं जिघांसुः खवरुपुरुषतां प्रापयन् सिहराट् 

तस्यानीकं विदुरण्ठथटतहरिजस्षासिहकादिष्वनन्ताम् । 

सेनामध्येऽश्ववारानसिशचरधदुषा दारकान् दओयत्वा 

तेषां मीत्या परायां गुहधनमहिराः इवतां इण्ठते स ॥१९॥ 

इन्द्रभरस्थं यियासुङषुतरप्रवनः भरयामास (सहन् 

जस्ासिंहं खुश्चारे जयहरिचदतासिहताराखगन्द्रम् 



0) 

श्रा तेषां प्रयाणं व्यधितजनमनाः प्रेपयामा् दृतं 

सयाद पार्क्तामच्छपनचयसादत टसख्यपत्र दसः ॥१२॥ 

सनामध्य पुमान् यानदहिन हि करणीयं जगादति कथित् 
खसिंधक्रे विरुद्ध प्रतिगमनमतिं सवर एव प्रचत्राः । 

नो तशखाप्युत्तरं तर प्रतिनियततया दत्तवन्तः प्रतीप- 
माजग्ु्ते सृगन्द्रा व्यवहतिगणना नास्ति येपां समृहे ॥१३॥ 
सण्डािहः समीपऽग्रतसरस इयप खलं वस्तुकामा 
रत्वा गहं व सकटनगरगा मादुपा आगताच्र । 

लोका व्यापारबन्तः कृतग्रुगनियतिं कतुकं ट्टवन्तः 

साख्यं प्रापुः सखद्धि धनहयमणिवच्रदिकानां सुश्तीवम् ॥१४॥ 

एवं सवस्तु सिंदरभिलपितमिदं पत्तनानि प्रचक्रु 

सेऽन्योन्यं बद्धवराः प्रतिदिनममितं योद्ध कामाः प्रण्स्वात् । 

सवे श्रीखालसेन प्रहतमतिततया यानित नकनिष्ठा 
एव वे खालसन्द्रः सक्टन्रपमनःश्रामका भाति सक्र ॥१५॥ 

वहायुः खाटस्रद्चः प्रधितननवचाः प्रस्वघटन् व्रारकत्या- 

च्छवणां नाशक प्रततगुणयशाः सेदि ग्राजभागी । 

विप्राणां सज्जनानां प्रणयदितक्ररो दानमानादिरील 
एव वधिप्यत श्रीमृगपतिषु गुरोः सवकेषु प्रवर्तः ॥१६॥ 

इति श्रीहप्णकौर मिश्रविरनिते श्चयद् ऋष्ये दरिगोावि- 

न्दरगादू खादधसान्तचणनच नात सत्तमः 

सरमः समा्षः॥ ७॥ 

~< 



षमः सः । 
मन््रसाधनखद्खाविसावतन्माहात्म्यमङ्खलनिरूपणम् 

श्रीकारीसिद्धिकामः स कुुरसमुदायं समाहूय पच्छ 

स्तरुक्तः कारिक्रायामिति वसति महामडूजीपूण॑नामा । 
यन्त्रज्ञा मन्वविद्यागमनिगमसमृदख विज्ञानी 
द्रेव्य सम्प्रत्य भक्तया वेश्य सुचतुर तन सद्धभेविवरी 1?) 

पायार्ध्याद्ीन् स द्वा षदति ङश्लतापूव॑कं स प्रणस्य 
कञ्चिन् मन्तरं सदेवं कथयतु भगवान् यन दवी प्रसिद्धा | 
दव्रन् सम्मदयन्त दिशतु महामाग्यवत्तामतीव 

सेवाकरारी सद्।हं चरणयुगख्योः श्रीमतां मक्तेपूेम् ॥२॥ 
वाटं प्रोवाच भा मो कठिनतरमिदं तिष्यक्रारे नराणां 
प्रक्तान्येतानि देव्ये पितूवनचितयोः साधनादीनि सयः । 
रार्वेणेति स्वदथं थनतरनि पुणे नेव भावेन यत्तः 
काटी संसाधयिष्ये वहतरसमथेनेव साध्या हि देवाः ॥३॥ 
शरत्येवं भ्रेध्यकामः पुनरपि स वर्द॑स्तनं काल्या नियुक्त 

पूजायां डे्धारी नियतमसिधरो नीलवासा सव त्वम् । 

धर्यं चालम्न्य दार्व्यात् पश्यवङियिधिना ध्यानजपिक्सक्त 

एषं वै मण्डलान्ते फलमपि सविता साधनेनोत्तरेण. ।॥४।॥ 

आकर्ण्येत्थं जजाप प्रवलसनुवरं कारिकाया भेवान्या- 

सतोर्ण्यादीक्षाबिदयीनो ह्यनत गणपतिः शयुहिसेकचित्तः 

यं यं भावं सरेचः स दटमतितया तं तमेवेति छोकः 
्रादुभतस्ततोऽसिः शतशतहदा तेजसाक्रान्तदषटिः ॥५॥ 
वित्ते आन्ति चकार खयमपि वहितयासनात् प्रोत्थितख 

तसत्तच्छन्रुघाती प्रचुरतरगतिश्वण्डिकाखज्च एव । 
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कायं सेसाघयल्येव हदिजनिरूषा विस्फुश्ञः स एव 

जातः श्रीखारुसाख्यो मृगपतिवि भवः शजुहन्
ता वहस्य: ॥£॥ 

योऽषठौ नामानि चित्ते सरति स विजया श्चुता धमेपारा 

दुधपतीक्ष्णवमोऽरावशसनपर् क्षुपकः खडगवत् खात् । 

खदगोऽसिसतीक्ष्णधारो विशसनवजयश्रायुता धमेपाला 

दर्भृपश्चेति नामानि विधिष्ुखमवानि प्रथमागतापनन ॥ ७ ॥ 

र्यं दातारिहन्ता बराजनावश्शसता तीदणधारावधत्ता 

लोकश्रीगरम॑कत्ती विजय इव दुरधपिता धममपाता । 

दष्टा खदगेन हन्ता दुरतचयचभरू प्रसिता भक्तमत्ता 

खाता दुगाकरान्जे द्रहिणहरवेधून् शतन प्रयोक्ता ॥८॥ 

कार्याद्या यन दल्यन् सधुमा हेपतिज्लुम्भासवाजानज्चः 

खडगेनानेन तन प्रसृतवलमहातजसा खालसन । 

न भि 

सर्वेदवर्थेरुपेताः कषितमाणवसनद्रन्यवन्ता ववभा्त 

सिहा आविषएटवष्पो भजनजपपरन् मानयन्तः प्रथव्याम् ।९॥ 

विप्रतरातसपारनेकचतुराः श्राचाण्डकापूजका 

वासन्त शरदि प्रपूजनरता दोमादविप्राचनः । 

कूष्माण्डाजवरं विधाय सुभगाकन्याङ्माराचका 

पत्रभरातृसदारधान्यधनयुक् सोख्याश्चिरज्ञाचनः ॥ १०॥ 

केचितप्राकतनञजं बरु विदधतः शाखादिनिन्दारता 

पौवौपयंविचारहीनमतयो गोविन्दसिंहस्य यत् । 

तेनेवाददते मतं सुविपुरु स्वाचारसम्मदका-- 

स्तैः साकं किमु वेदश्षासगुरुवाक्याज्ञासखुद्विभेः ॥१२१॥ 

उत्थाय क्षृणदावक्षेषसमये साता रता वाचन 

, भ्रन्थख श्रवणे निरक्तिकरणे गाने तथा वादने । 
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प्रीताः प्रीतिमथापयेन्ति सुजनानां शृण्वतां मानते 
त धन्याः श्ुभमानसाः कलियुगे सत्कीर॑ने तत्पराः ॥१२॥ 
पशचेव्रह्मृगाधिपास्नगता वाक्ामशक्तियिरा 
विवात्ताभयद्ानवान्छितकरा मन्त्युनीरदधैता । 
वासारक्त्रृता चिराविधरुयुता श्रीवरालिकाहद्रता 
पायान्माखिलविघ्नरारिदरिणी मद्रा प्रसन्ना सदा ॥१३॥ 

भद्रा भागवती युजङ्गवलिता भाग्येदवरी भोगदा 
भोक्त्री भक्तवल्ा युजाम्बुधिपरा भोगेकनिष्ठ भगा । 
भरगेशी भरृगुवन्दिता भगवती भूपाव्रैभूषिता 
भृयाद्धद्रकरी मवाद्कमजनानन्दा भवानी श्वि ॥१४।॥ 

पश्चाराद्रयणपटिन्क्तरचिताङ्घा येखरी दवता 
नाभीहद्रमाखती पुरहुतिः पर्य न्तिका मध्यमा । 
सानान्धो वहिरन्तसचकिता हृत्साक्षिणी ङृण्डटी 

सर्यप्राणनजीविनी न हि विना तां चित् कलां किश्चन ॥१५॥ 
ग्रन्थादौ ग्रन्थपध्ये तदवसितिभिधौ इवते मङ्गलं ये 
तपां देवीप्रसादो मवति हि सततं चायुराराग्यश्रद्धः । 

लक्ष्पीधान्याभि्द्धि ध्रियमतुकमहामण्डनां प्रामयुसत 

वक्तश्रोत्रो हितच्छुःपुरुषफर्चतुप्कं च दचाद् भवानी ॥१६॥ 

दात श्राद्ष्णक्ारामश्रवरष्चवत श्रयङ्क काव्य । 

सन्नसाधनखङ्गाविभीवतन्मादात्म्य- 

मङ्गकनिरूपणं नाम सोमः 

समाप्तः ॥ ८ ॥ 

--5- {2 
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नवमः समः । 

मङ्गलाचरणसिद्धाविभावपूवंकसरोविरचनम् 
बह्मायाः पश्च यखाः प्रदकमरयुगोद्वाहिपीठे निषेदु- 

नित्यं यत्सन्निधित्वाद्वरुपरिभिवतः प्रेतभाव दहन्तः । 

तत्रा चालिका सा मनुुनिनिकरेः पूजिता नम्रशीर्षैः 

भक्तानां कायेसिद्धया अभयवरकरी माऽवतात् साक्षविद्या ॥१॥ , 

पादनं नमामि खरनिकरवमत् खणेमञ्जीरशोभि 
लाक्षारागक्षवेण एतसकरमरीं ध्यायतां ते छभयु । 

ब्रह्मादीनां शिरःसु खरवनिरुहजक्षक्पतद्रेणुरूक्ष 

मीमांसान्यायंविद्यागसनिगमतुरङ्खास्यसङ्गातकोति ॥ २ 

नीराम्भोदावरीरुक्तपनशििररूग्घव्यवाडलोचनाया 

दष्रावल्यावलीटा सुररुधिर्चमत्तातिभीष्मखरूपा । 

वैयाघरच्छननदहा जयति हि जगतां शम्भवित्री खनान्ना 

शीपाणं मालिकाभिशजगगणयुताभियुता कण्ठदेशे ॥३॥ 
धन्यास्ते वीतदोषा हरमहिषि नरा ये शुभां सवां भजन्ते 

` मूलाधारात् प्रयान्ती कमरूवनमहारुद्पीटं य॒जङ्गीम् । 
तत्राखाचामृतालीमवतरणपरां साधकानां हदन्जे 

ब्रह्माणं दसं ¢दधानामकरणविष्ां वै सृणारातिखचमाम् ॥४॥ 
चतुः शछोकीमेतां मवति भवदीयस्तुतिपरां | 
नरो यो रोकेऽसिन् पठति कवितायां स उशना । 
अलेके (९) भूपानां मणिर प्रभामासितकङ- 

भिरस्कत्ती कान्त्या मदनमहिमानं स मयुजः ॥ ५ ॥ 

इत्थ देव्याः स्तुतिमविकरां यः शृणोति प्रसन्नः 

सबेभ्रष्ठां हदयरूचिरां बन्दनीयो मवेत् सः । 



( २६ ) 

दारि्पच्छमलदमनं तख पुंसः खसिद्ध 
पुण्यो्कर्पाद्पि करगतं पुत्रपौत्राभिष्द्धिः ॥ ६ ॥ 
त्वदवासागारकलानिरयुपसमितः कृष्णकोरो द्विजोऽहं 
टं सत्कभैवेगात् परमयुरुकृपापूरेताच्छोभमानम् । 
खीयायाः पाटुकायाः स्ववशङृतगतायातदृलयेषरेशषि- 
स्पशः कार्यां मदङ्ग भवतु मम महाभाग्यवत्ता यतो हि ॥ ७। 
आदिगुरुःकमलाधिपतियंशसा प्रथितो युवि दानरती 
राधिकया युत एव बने व्रजवासिजनेधुदितः सुमतिः । 
भ्रीवजराजिविराजितमन्द गतिव्रेजवालसमाजरति 
तः शुभमक्तिषिरागविवेचनवद्धिरुपासितपादततिः ॥ ८ ॥ 

इमं छृष्णे नत्वा गणपतिभवानीशसहितं 
पुरावन्माहात्म्यं रचयितुमलं प्ररितमनाः । 
गुणग्रामेषैते पुरुमहिमभाजामनवधि 
नखयान्तं तार्थो गमयति यथा वेगचक्तः ॥ ९ ॥ 

अयेकस्मिन् काले पिरचयितुकामस्त॒ स सरो 
गुरु रामो दासः क्षितिखननमेवारभत हि । 

पुरो निः खताद मररचितं खानख॒दभू- 
ततः सिद्धो दृष्टो ददतरसमाध्येकनिर्यः ॥ १० ॥ 

रिरोमध्येऽभ्यङ्गाद् धतरससमाविर्य बहितः 

पुरो नेत्रोन्मीरन् कठिनरसमाजेन चकितः। 
उवाचोच्चे्भुयो गृहामिव पुरायं खगयत ` 
नतो भूयो भक्त्या गुरुभभृतिलोकेन उदितः ॥ ११ ॥ 
स॒ तैः पृष्टः कस्त्वं किमवधिककारेन निरतः 
समाधौतेनोक्तं इतयुगनपेश्वावसतो । 
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यितो यत्तोऽदं वै त्वमपि तदपच्येषु कतम 
इति श्रत्वा तेन खगितमिदमेव हि गुरुणा ॥ १२॥ 

ततो कोके ज्ञातं सृप$रसयु्थन प्रयुणा 
खभूमावारन्धं सर इति समीपकितिधरेः । 
धरा दत्ता तेन खयमपि पुरी विस्तरवती 
महापुण्ये पूणो बहुसरसशोमागुणवती ॥ १२ ॥ 

तसार्ताथंमिदं पुराणमहिमं यस्िद्धवाकसङ्गतं 
शुद्धान्तःकरणेजनैरवहितेयेस्सेवितं मोक्षदम् । 
स € | ^~ + ° 

च्रवग्यस्य फर स्राचत्तवशतः कट्पद्रमाभासत 

र्ध पण्यगणेः पुरामवभवेयदुरेमं हस्तगम् ।॥ १४ ॥ 

द्राचे सथुपागताः श्रतमहाश्चोभा अदो परयत 

दृष्ट्रा भक्तिषङेन पूरितमहाकामास्त एवं धवम् । 

लक्ष्मीराज्यविमूतिकीतिंमहिताः सम्यक् प्रतिष्ठां गताः 
लोके वे कलिकालविक्रमपरिकरान्तेन सङ्क्रामिताः ॥ १५ ॥ 

श्ीमद्धततयेकनिषठागतहदयतया सवे एवं विवन्र- 
राचयाद्रोषिन्दसिंदावधिसममतयो अ्रन्थसद्ग्रन्थनाद्रौः 
साफ तत्पाठयुक्ता जपमजनरताः सिद्धिमन्तो बभूवु- 
वंश्याकषोदिदीनोद्वरणमतिपराः श्रीसुखग्रेमरक्ताः ॥ १६ ॥ 

इत श्रङष्णकारामन्नावराचतत शच्रयङ्क कन्य 

मङ्गखाचरणाक्षद्धाप्वेमावपूचैकस रोषेरचनं 

नाम नवमः सर्गः समाक्तः ॥ ९ ॥ 

© 
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दशमः सर्गः । 
वावानानकाङ्गदयोयुणगणमाहात्म्यकथनम् । 

गोरक्षादिकसिद्धमण्डलगतत्त्नानको भापित- 
सत्यं रिप्या वद कख चेन्न भवसि श्रीपिद्धयेऽस्मत्पये । 
आगच्छ भरततिखण्डनात् परमिद युद्रादिकं धारय 
तवर श्रीगुरुनानकः स बदति प्राज्ञाः शृणुध्वं सुखम् ॥ १॥ 
सर्वेषां स गुरुधिदात्मकतया योऽखण्डितोऽन्तगेतो 
सुद्धिप्राणमनःभ्रतिश्च हितो यो मूलमन्त्रप्रदः । 
तं भक्त्या ह्यजपाजपेन नियतं सवत्र सम्भावये 
हत्यं शक्तिमतां वरं परगुरुं यदीक्षितोऽ्दं सुखी । २ ॥ 
ठव्वुपश्चकनालिकेरतिलकं खं मस्तकं नामयन् 
उक्तं श्रीगुरुपद्धतो मिधिक्च भो मद्वाक्यमङ्गङ्कर । 
तखादङ्खदनाम ते च भविता सर्वे हिं ते जानतः 
लोके ख्यातियुपैष्यति प्रगदितः श्रीवासुदेवामिधाम् ॥ २ ॥ 
रषद पुनरद्वदेन गदितं यच्च नतो मत्पुर- 
सस्मान्मदपुपीन्द्रवज्रपतनं वा कुष्टता जायताम् । 
तेनोक्तं तव वाक्यमेव फएकलिताथो इष्टमागङ्गदां 

वर्पदादुश्चकं वभावमरदासेनासेवितः सवेदा ॥ ४ ॥ 
एकेयः सदनं जगाम सहसा वाङामिधः सज्ञन 
तं प्रष्टु भवतेतिनानकगुरुः कीरक्तयाराधितः । 
तप्रोचे मनसा विचायं सुजनं मित्र ! क्षणं श्रयतां 
किश्चिद्राक्यनिवन्धनेन कथये तां प्रस्तुति नानकम् ॥ ५॥ 

रात्रौ तद्भवनं जगाम मजनोत्कोऽदं स मां पृष्टवान् 

गत्वा सश्रथटिविलोकय कियद्रातरिगेत। सजन । 



४ 

एवं चान्यजनानपि खकमनश्वातुयेतः प्रोचे 
रत्ररेव विनिर्णयं प्रहरकालादि दष्टा वहिः ॥ ६ ॥ 
बुडढा नाम जगाद साधनयनं यामं गता यामिनी 
पू्वस्मिनरघट एव समयेऽस्माभिः सदा चास्यत ॥ 
एवे सर्वजनेरमापि च निशापाथाल्यमागो ह्ययम् | 
योगस्यापि हरेः स्मृतेरवसरो ेत्रक्रियापूषकम् ॥ ७ ॥ 
पृष्टोऽहं एनरव्रवं हि सकला सोकस्तवाधीन्यभाक् 
तत्सव विदितं तवेव मनसीस्थं कस्तव खाये । 
विज्ञातु मिदितं श्मः पुनरसौ तान् परवान् पूववत् 
पृष्टोऽहं सकरं प्रेव कथयामासेति स प्रीतवान् ॥ ८ ॥ 
तेनोक्तं वसनानि मो बहिरितो गत्वा मम क्षाखय 

्रसेरथं जगमाहमेव दिवसे जाते समक्षारखयम् । 

भूयोऽहं वसनानि तख पुरतो धृत्वा निशां पूववत् 
ज्ञात्या्र््यमवाप सननम भो ज्ञप्तः सशिश्ये तथा ॥ ९॥ 
एकेद्यः पुनरेव पङ्जरधो शिषप्त्वास्बुपातरं करात् 

पारं पुत्रयुगं स मामवदकच्चोक्तं त॒ ताभ्यामिति । 

र्कित्वा गहनं विधाय वसति प्रेष्यान् गृहीता वहून् 
गत्वा कं च निवेश्य भाजनमतो रुन्ध्वा समानीयते ॥ १० ॥ 
तेनान्तःकाथेतं प्रहस्य मम नो वृत्तं बदहिद॑शिनौं 
जानीतः सहितावुभौ मम सुतौ जानास्ययं चाङ्गदः । 
तसान्मत्पदभाग्यवेदयमहो अद्ध मदर्थे दद- 

दन्तयोमिणमे हरिं गदति वाण्या चित्ततो ज्ञातवान् ॥ ११॥ ` 
माऽहं वसनेयुतः परिकरं बद्ध्वा टट मज्ितः 
पात्रे तज्ञगृहे निवे मरनं खच्छं पुरो दृष्टवा ' 
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वस्र खीयमपि खतो धव्रकतितं ज्ञात्वा ननामैव त- 
मित्थं शेयुपिकां ममातिधवलां कुषन् रराजैव यः ॥ १२ ॥ - 
एकस्मिन् समये भ्रमस् वनमतश्वोदासिरूपं दध् 
मदानने युततोग्ररागचतुरेणरान्तश्चीरोऽभवत्। 
तव्रानन्तसहसरेपथकजनः पूजायुतैर्वेशित 
ठ द्िम्राऽप फठन्नमक्तदाधकरस्यागताच् पाटयन् ॥ १२ ॥ 

उद्याने बहुधान्यराचिरहिते पीडायुतान् मानवान् 
दृष्ट्रा तानवदत् प्रकम्पयत भो बन्वूलमेतं तस्म । 
आरुदयेनमिरैव भक्तदधिगव्यान्नादिकं लम्यतां 
तेनौरीृतमित्थमिल्यगणयस् मामन्रवीद् गृह्यताम् ॥ १४ ॥ 
रत्येत्थं वचनं बबूलतरुमारुदय स्वयं रन्धवान् 

स्यं यत् कथितं स्वयं च गुरुणा तेनाति्पतः खली । 
जातोऽदं श्च मवबुद्धिरागतपरज्ञानो न सेवेत तं 

को जिज्ञासुरिहेव यतरदितः सवे लभेत् पोरुपम् ॥ १५. ॥ 

चाण्डालो हरिकीत्तनेकरसिकः सचाधेकः कौत्येते 

भ्रद्धाहोमतपः समाधिजपतो यच्चित्तगर्वोऽसताम् । 

मने्यादि विहाय कीचैनकरस्तस्माद्श्रदि भीरं 

सम्भ्रसोति परत्र चेह सुखभाक् शद्धः सदानन्द भार् ॥१६॥ 

इति श्रीक्पष्णकोरमिश्चरविरचिते श्चथद्ध काव्ये 
वावानानकाङ्कद योगणगणमाहात्म्य- 

कथनं नाम सगां दशमः 

सखमाघ्ः ॥ १० ॥ 

टि अक 
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एकादशः सगः। 

श्रीवावानानकाङ्गदञअ्रमरदासरामदासा
ः 

सनयुणगणमाहात्म्यकथनम् । 

तस्मिनेव वने वनेचरवपुयुक्तः शरुनीभिः श्मिः 

सीसीरूपमलोकिकं च भयदं एत्वा जनोघस्य च । 

हस्ते काञककाण्डभीपितमृगः स्पशंऽपि रज्ञा ददत् 

तारूगानकरो देरेशुणगणं बेराग्यपूे वदत् ॥ ९ ॥ 

युखेन निन्दां कथयन् परस्य 
कामक्रधौ रोभविमोहपुञ्म् । 

चाण्डारराद्चि हदि पक्षणे वहन् 
शुचिः कथं स्यां हरिकीत्तनं विना ॥ २॥ 

एवं शब्दं च गायन् भ्रमति बहु तथा मस्समेतास्त्रयान्य 

पशाद्धागदेशञे दरदकितमनो वाक्यपादास्तथा सन् । 

भ्रम्यन्तंस्तेन हृता यदि न विदजथास्माकवाक्य रुष्व 

वासरछन्नं श्वमविकरं पादतश्ात्त यूयम् ।॥ २ ॥ 

एवं श्रत्वा त्रिभिरपि जनेर्नाररीकृत्य भ्र 

मा्ञपरोद पदकमकतस्तद् युजो सम्प्रहृ: । 

तज्ञातं पायसघरतमधुप्पायनं देदबुद्धया- 

भुक्तवा पूरणस्तदखिलमहं भाजनं प्रेमराशेः ॥ ४ ॥ 

भूयः प्रोक्तं स्वजननिगमे या विलम्बं इरुध्व 

स्वस्या मातः स्तनमपिवकं नानकायोक्तमेतत् । 

तेनोक्तं ते मम हदिगतो भाव आबेदितस्तत् 

प्रीतोऽहं ते मम हदि कम तवं ममेव स्वरूपः ॥ ५ । । 
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यस्त्वामाराधयति सममाराधकः श्रोज्ज्वरस्यो 
युक्तो रोके परभवनगो बरह्मस्तायुल्यमेति । 
सवे वे पूवं विदितलहणानामकः साम्प्रतं ते 
श्रीमल्पूज्योज्गद इति श्वि स्यातनामिव भूयात् ॥ ६ ॥ 
इत्थं श्रीगुरुनानकस्य महिमा सम्यङ् मयाऽऽरोकरित- 
स्तेनाहं कृतकृत्यतागुपगतो निधिन्त एव स्थितः । 
त्वत् प्रभोत्तरमेव ये निगदितं भो बाल कच्चिच्छुतं 
माहेवारु उवाच ते निगदितं श्रत्वा कृतारथोऽस्म्यहम् ॥ ७ ॥ 

गोद्स्थानामरदासकस्य बहवः शिष्याः समाजग्मङ्खः 
तेषां मोजनसिद्धये रसवती पाकाधिकारान् बहूम् । 
युक्त्वा तत्कृते जलाय च पराच् सम्भेरयन् श्रीगुरूः 
तत्ुम्भान् क्षितिगोरुकशथ प्रहरन्तो स्लेच्छवालाः सुताः ॥८॥ 
शेषाख्या हि भमज्जुरितरं सविद्रते श्रीयुरं 
तानूचे इतिपात्रभेव इस्तां त तान्यमेत्युः शरः 

भूयस्तान् गुरूराह पित्तङमयं पत्रं तथा ताग्रक 

भूयो भेत्सुरषीह शेलपतनं ते तं तथोचुगरूप् ॥ ९ ॥ 

तैः शिष्यैः पृष्ट एव प्रवदति स गुरूः स्मेति इुवन्ति पप 

ये दुष्टाः सञजनेस्ते सुरगणनिहताः प्रापिता मूलनाशषम् । 

बन्वान्ते मृत्युमापुः क्रधितनृपवशादूप्रस्वदाधा श सर्व 

शिष्येराज्ञागहीता परमसुखयुता यरिहायुत्र रोकं ॥ १० ॥ 

एकेगुरुरामदासमवनं श्रीचनद्र आगत्य म्।- 

सतं प्रच्छ किमथमेमं उखकूचं विवर्धितं दुतम । 
तेनोक्तं भवदीयपादयुगरम्रोञ्छाय मे दूचेकं 

तच्छुत्वा कथितं असिद्धपदवी पराक्ा त्वयेदक्तया ॥ ११ ॥ 
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असनो बदति स्माह, गुरुपपरयनकारकः । 
बाणी रचित्वा मधुरा, कबीराय निवेदये ॥ १२ ॥ 
आश्रयं चदमीरगास्त सकर दष्ट मया सज्जना 

दध्नो श्रान्तिवशेन नीरलटनं कुवेन्ति भ्रान्ता जनाः 

अडक्रं हरित चरत्यहह रच गदभः सङ्करुन् 

मत्तो माहिषकोऽप्रयोजनतया र्दे मधा याते च ॥ १२ ॥ 

आवेयी पिवति स्वयं द्यविसुतं सम्भ्रान्तरीखायुतं 

कामात्तः खलु बुद्धयो षिगुखता दहास्मनिष्ठां गताः । 

दुःखानित्यकपूयकार्मरहितं देहादिकं भन्तितो 
सोख्यं नित्यपवित्रमात्मनियतं जानन्त्यबुद्धथा हताः ॥ १४ ॥ . 
गुरुप्रपादतो सया समस्तवाग्विचारिता 

भजन् गृणन् हार सदा करा कृताथतामियात् ॥ १५ ॥ 
भ्रीनारायणभजनं कुषन् श्वपचोऽपि निष्कपटः । 
नयहुतितपःसमाधिजफलं कवीरो हि समलमत ॥ १६ ॥ 

इति श्रीर्प्णकोरमिश्रविरचित श्रध श्रीवायानानकाङ्कद्- 
अमरदासरामदासाजेनगुणगणमादातम्यकथनं नाम 

सर्गं एकादशः समात्तः ॥ १९ ॥ 
---‡०;--- 

 दादशः सगः । 
हरिगोविन्दहरिरायहरिङृष्णणुएगणएमाहार्यकथनम् । 

पष्ठी हरिगोषिन्दो राजति गुवीसने तिष्ठन् । 
तत्पाश्च मन्तिजनो म्लेच्छपतेरेकदा प्रः ॥ १ ॥ 
कायव्यग्रतया तं नादृतवान् स्वेच्छया गुरः प्रकटः । 
स॒ङ्रद्भा पिमतिरय चन्ततवाच् हन्मि सद्गतश्चनम् ॥ २॥ 
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ज्ञात्वा तन स॒ चाक्ता रणवियुखेनेह किं क्रियते । ` 
भवता बहियुखेन पापजनाचरितमाचारि ॥ ३ ॥ 
मन्त्रा नत्वावाच क्षम्यं मम कम दुरिताद्यम् । 
तन्नमनं च विरोक्य प्रोचे सन्मा्ेषुपदिष्टम् ॥ ४॥ ` 
हरिराया जनस्वामी विदितः सक्रमासने । 
तदहं बाहुजः कशिन्शृतपुत्रः समागतः ॥ ५ ॥ 
तं दुःखिन गुरुः प्रोचे भज तवं परमेश्वरम् । 
सबेदुःखविनाश्षाय परलोकाभयाय च ॥ ६ ॥ 
तेनोक्तं मम भवने पश्चजनाः सन्ति मत्पाल्याः । 

 पुत्रदयं च क्या नारी भृत्यश्च धनहीनाः ॥ ७ ॥ 

विधिरेव ददाति नापरो गुरुणोक्तं न हि मन्यते स सः। 
मम पत्रमिदं मदीयश्िष्येऽयय योग्यं गुरुरित्युदेरयत ॥ ८ ॥ 
पत्रीमध्ये लिलेख प्रवरतरणुरुः म्रधिका वाचयित्वा 
बध्यैनं रक्ष गेहे सुखिनघुपगतं मश्वकादीन् सुमृष्टम् । 
षण्मासान्ते पूर्वे मम निकटथरुपायाविहेत्थं $षाट्ध- 
स्तत्यत्र वाचयित्वा तदयुकृतभिदं युबेक्ञाचसारम् ॥ ९ ॥ 
तत्रस्थः सोऽप्यवादीन्मम गृहे मयजा मद्विहीना प्रियेरन् 

श्रत्वाप्येवं तमेनं न हि  गुरुवचनान्मोचयामासुरते । 

तत्पुत्राथेकबारं ्यपवसनगतास्तत्समीपस्थलोके 

रत्वा ज्ञात्वा च वातां स्वगृह उरूपत्राणि गोधूमच्रयै; ॥१०॥ 

पूत्वा दत्तानि तेभ्यो बहु युनिरुचिता तदिनेऽभूत्तदीया' | 
तैः पुत्रविकहद्धे वणिज उपसमासादितौ कृत्ययुक्तो । ' 

टूचीकृत्ये नियुक्ता बहुनिपुणमतिः कन्यका तस्य लोके 
स्तनिीदस्तं सम्यक् स चरति स जनः पषमासान्त आयत् ११॥ 
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षट यात्रानिरूहि प्रणतिषुपगतः श्रीगुरोरग्रतशच 
प्रोक्तं तेनास्मि तीर्णो निरयगणमयं ससप्रभावाद् गुरुणाम् । 
निस्यं तत्सेवनादौ निथतञुपसृतः पापदीनः कृतार्थो 
योगक्षेमश्च तेषां सयमिव भवति प्राथना चिन्तयो नः ॥१२॥ 
अष्टासनस्थहरिषष्ण उदारबुद्धिः 
समेस्य सेवकजनस्य कृताथेकारी । 
हिन्दुस्थराधिपतिनाधिशरतो हि मन्त्री 
पष्टोऽधुनास्य हरिरायवरस्य रोके ॥ १३ ॥ 
छत्र स्थितिः स मृत इत्यवदत् स मन्त्री 
तस्याज्ञयाधिष्ेत एव स सक्तवः । ̀ 

` राज्ये स्थितश्च हरिषष्ण इति प्रथावान् 
सत्याधिपः सकफखलोकजनप्रसिद्धः ॥ १४॥ 

॥ युग्मम् ॥ 

प्रोवाच मन्विणमहं स्वयमेव गत्वा 
परयामि शक्तिमपि तस्य जनप्रसिद्धाम् । 
श्षात्रेण सन्तिप्रबरेण स इश्च उक्तो 
गत्पाहमानय इहेव विलोकयस्व ॥। १५॥ 
श्रीमान् स मन्त्री रथधोटकोष्टान् 
संगृ सेनासयुदाययुक्तः । 
गत्वा गृह तस्य ननाम चात्ता 
तां श्रावयामास रदस्यथोचेः ॥ १६ ॥ 

इति श्ीरप्णकोरामिशावेरचिते ्रथङ्क दरिगोषिन्दहरिमय- 
1 - , ` :' ` हरिङकष्णगुणगणमादहासम्यकथनं नाम 

द्वादशः सेः समापतः ॥ १२॥ 
क -----१०१--~~ 
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त्रयोदशः सर्गः । 
हरिक्ृष्णतेगवष्टादरयरगणवरनम् । 

दिष्टी पुरं तत्पतिमीकषयेयं 
तं देशमाप्येति जगाद हृष्टः । 

मात्रा समेतः शिबिकां रुरोह 
दिष्टं प्रविष्टः कतिभिर्दिनेष ॥ १ ॥ 

तदूदारं किं निविष्टः स च मनसि तया पूरसन्तर्फितश्च 
साड्ूारूट च दृष्ट्रा मननविनतिभिपरव्यपूरैरनन्तेः । 

` पूजां चक्रे प्रसन्ना स च वसति गृहे तसप्रसादाभिलाषी 
किञित्कारे व्यतीते सुगवसितशरीरोऽतिखिन्नः स रोके॥ २॥ 
शिष्यैः सवैमिलित्वा कथितमिति गुरो देहरक्षा च काया 
लोके वाता विरोक्या जगति हितकरी संस्थितिः सज्जनानाम् । 
तैरुक्तं म्टेच्छलोको न हि न हि नयनेर्गोचरीकाये एव 
चक्षुः सम्पीट्य गम्यं ब पुरिह सततं शीतलाछद्हेयम् ॥ २॥ 

भूयः पृष्टं च शिष्येवयमिह शरणं कस्य यामः समस्ता 
उद्धारो येन नः स्याज्ञगति सयुदितं तेन वा बावकाले | 
ग्रामे स्थायी भवस्सुप्रकटितमहिमः शीघ्रमाविभेविष्यन् 
गस्वा लोके परीक्ष्यं बदति गुरुरिति स्तन्धयषट स्म इवम् ।॥४॥ 
मन्त्री भ्रोचे दिरीश्लो यदि बदति तदा किं तदमर प्रवाच्यं 
तद् ज्ञात्वोद्धमैकामः सकलजनदहितो रागहीनं जगाद । 
आदौ सेवी गुरूणां श्षमदमनिरतः श्रद्धित वे तितिश्च- 
वैराग्यं बोधयुक्तं दधटुपरतवान् बेदश्ीषांधिकारी ॥ ५॥ 
पटाचानर््यवासो मणिगणकनकपराव्रृतो शोमनं किं 
कि शुक्तौ मांसमेदोध्रतयुडमधुरा्ाज्यसच्छग्डुलीनामर । 
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किं रत्या कोमरानां मृदुमधुरराहूतचितचाङ्गनानां 
सौख्यं स्वात्मालुरागादृधदयगतपरानन्द भोगे जनानाम् ॥ ६ ॥ 

' कि रत्या नवनीतकोमर्वपुः श्यामाङ्गनानां सुखं 
हस्त्यश्वाश्चतरीरथोष्ट्करुमारोहोद्धवं फ सुखम् । 
किं सेनासयुदायशचोमितमहाराज्याधिकारस्थिता- 
वेक तद्भजने मनो यदि रगेत् सा सवैरुन्िजनौ ॥ ७ ॥ 
इत्थं वाक्यं श्रतीनां परमगुरुतरं मातुरङ्कं निषण्ण 

उचैरुचारयन् सन् विल्ययुपगतः प्राणद््या विहीनः । 
माता तद्राक्यविज्ञा हृदयगतमदहामोहजाङा विश्लोका 
किश्िच्छोकाङुरा सदपुरुचितजनेदांहयामास कष्टैः ॥ ८ ॥ 
गङद्धायामखिजारुं धनव्सनयुतं प्रेषयित्वा चचार 
खं देशं शिष्ययुक्ता हरिमजनपरा तत्पविष्टा गृहं खम् । 
रोकैरागम्य पृष्टाकथयत गुरुवात्त वकारे तन्म्रतयं 

, शुश्रवान्यः सकरुजनगणः सोऽपि हा हा चकार॥ ९ ॥ 

9 

नवममहल्वात्ता यैः श्रता तेऽपि सर्वे 

गुरुजनरुभनाथ प्रोद्यता वादयवरृत्या । 
अलभत सकलः सोटीजनो नैव वात्ता 

युरुपदवेयुखंः क तत्पर ठभ्यत भाः ॥ १० ॥ 

गत्वा सर्वे बकाटं रयनतरुकृताबु्यताः पाडशाधि 
प्रोचुस्ते गरवयुक्ता वयमिह गुरबोऽन्योन्यमीष्यांखवाद्याः । 
तदग्रामे तेगवादादर इति विदितो ननकौीमातघलः 
स्थाता कष्ट च कासन्नविदितमदिमो लांकसङ्खेऽनपेश्षः ।११॥ 

शिष्यः सर्वैमिठिला गुरुलभनपरेगरन्थजीवाक्यनिषटः 
त्त अन्थेकबिज्ञाः कथयत गुरुनामास्मदीयं विोकंय । 

मै , 
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ग्रन्धखालीः परिसा कथितमिति च तेगामिधा भ्रीगुरुणां 
पृष्टा माता जन॑ः सा वदति मम सुतः सोप तेगाभिधानः ॥१२॥ 
खाद् पान विरक्तोऽवधुतजनसखो निस्पृहो बं तपखी 
सोकरुक्तं तदेवास्मद पचितिहरे देप योग्यो गुनः । 
अन्ध कोष यिततखावगमपररतसय खरूपख विष्णोः 
साक्षा्कारकरक्ताः परमसुखयुतास्तख दष्ट्वा जनास्ते ॥ १३॥ 
मात्रा गत्वा समीपं गदितमिति श्रृणुष्वाश्चलं त जनान् वे 
सम्यक् मो ग्राहित श्रीसदितहरिषृष्णनावितव्याच् सशिष्यान् । 
तसात् सिहासनखयः सकरजनदितः पालयख खकीतिं 
मर्यादापालनं सज्ञनसदजगतीरक्षणं यत्स्वकानाम् ॥ १४ ॥ 

रचे सतां मातरं पूर्बहनमतिदुरन्तं न शक्यं विरत 
प्ीटम्मिरनिःसपृहां तेजनसकरमनोर्जनं कमेभिः केः 
पैः पिष्येरथोक्तं जनहितकरणं सनानां हि धमः 

तपः प्रथ्वी विभि छमयति किमु फं पीडमानो विभाति ॥१५॥ 

ूणेन्दुमिंहिकाघनेः परवतो नो वीक्षते किं युवि 

रतवं जनसङ्कथां खमनसा सम्मत्य संसाय च । 

देव्यं वस्रयुगं विधाय नमयन् श्रीमात्कापादुका- 

पारूढः परमासन जनवुतः प्पे दिव्येषतः ॥ १६ ॥ 

युग्मम् 

दति श्रीक्ृप्णकररमिश्राविराचिते ध्रधङ्कमदाकान्ये 

ट रिद्घप्णतेगवहादरगुणगणवणेनं नाम 

चयोदश्चः स्मः समाप्तः ॥ १३॥ 
9 {) १ = कक 
¶ © 
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चतुर्दशः सर्गः । 
अ ५ + „ ` © 

तगवहाद्रमावन्दसहयणगणवयनम् । 

शिष्योऽभून्पष्पणाख्यो गुरुजनभजनरतो ज्ञातिशस्तो रुवाणा 
आयातः खीयगेहाद्वहुवसुपु वरो रःप्यशुद्रासहखः । 
भूत्वाथ श्रीगुरुणां विनत इह ततः पोडशासीनशय्या- 
द्व सु्रोपायनेन प्रतिशयन ुपायत्पुनस्तिगवाहम् ॥ १ ॥ 
तत्रापीत्थं सुपूजावलिददनपरस्तेन वाचा प्रयुक्तो 
मत्ाहसेकयुद्रा किमु धरसि नहि प्रान्ततः किं दिद्चः। 
तेन ज्ञातो गुर जगति सुविदितस्तत्पराभावकशच 
तेगो बाहादराख्यो चिरतिपर उदारो महान् दानश्चाी ॥ २॥ 
पश्चाश्वस्तगबाहादरं उपवनगश्ागेराबाद्यदेशे 
खिन बे दूरयानाद्वहुतपिततया पीडतोऽतिश्चुधाततेः 1 
सगृद्याखेटवृत्ति बहुम्रमणरतः कश्िदेघागतं च 
दा सावणयुद्रामभिरषति जन मिष्टमनादिक स॥ ३॥ 

रक्षाकत्रो च केन ्रमणपरवशचेनात्त इत्थं स पृष्ट | 
कखान्युद्रा गृहीता क्र च वसति सना तेन संदशितः सः । - 
आत्तः कोटाधिपेन क्रमत इह चुरङ्गाख्यशञाहं समेतो 
वन्यां दत्तः स तेनासुखित इह चतभिः खशिष्येरुपेतः ॥ ४॥ 
शिष्यत्रय्या स उक्तो वयमिह गलितास्तान् पुनः प्रत्युवाच 
भोः सर्वँ बन्धहीना मम वचनवाद्रच्छत खे समाजम् । 
तर्येणोक्तं सदेहोऽदयुपगमनमार् श्रीमतां सद्रूणां 
कश्िःकारं विलम्न्याकथयदिति पुनः खज्जतो. मां जहि त्वम् ॥५॥ 

. देहं मे शीषहीनं कुरु मम वचनाननेव ते पापलशो `. 
म्लच्छमेद्धमहानि क्रियत. इतिः मयाः देहहानिस्तु. कायौ । . 
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नो चेत्ते परपयोगोऽस्त्विति गुरुकथनात्तन तस्पच्छृतं 
्रत्यत्थं बादृशाहो मनसि धिगिति यत््ोक्तवान्मां दुरीहम्॥६। 
रत्वा तन्मृतयुवात्तांमकथयत गुरुः कशिदैव यातु 

शीष देहं छलेनानयतु मम हिते जायते तच्छृतं हि । 
श्रत्वा चण्डाल एकः पुरमगमदहो परातशाहख तख 

गन्त्री घासेन पूणां पटनटुपगतसतां च विक्रेतुकामः॥ ७॥ 
घासे निक्षप्रशर्पोऽविदित उपगतो मापवाठं निवासं 
दृष्टो गोविन्दर्िदैः सुत इति कथितो रंषटटोऽसदीयः । 
दग्ध्वा तस्थलं सोऽरचयत पुनराश्वेव शिष्यैश्च देये 
दिष्टी ्रात्च दग्धो रचेतवरतलः पूजितः सर्वलोकैः ॥ ८ ॥ 
शोकार्तो वाक्परबन्धं ज्यरचत सष्ुपालम्भजालं विलिख्य 
पत्रे राजानयुव्यौः प्रतिभ्रहितनरस्तत्करे दत्तपत्रः । 
प्रायात्छीय।लयं सोऽकथयत पुरूपैः शीघ्रता बह्मकारि 
भाव्यं यत्खालसं वे शतश्चरदपरं प्रोदपादि स्वकामात् ॥ ९ ॥ 

लोकैयत्पीडनीयं तदिह सुजनितं सोऽपि सम्प्रपरदुःखो 
हुत्वा विग्रं महपिं तदुगुणतया कालिकाराधनोत्कः । 

केशान् धृत्वा धृतासिजपहवनरतः शीघताव्यस्तचेष्टः 
ख्ख दष्रत्थितः सन्मनसिगतमहा्िसया नष्टः ॥ १० ॥ 

यद्राज्ञः पावतीयान् प्रति लिलिताभिदं देशराजेन देशात् 
सोऽय निस्सारणीयः प्रहितपूतनया मेलयित्वा भवद्भिः । 

एवं तै स्त्रिया निजमरणमयात् क्षिप्त एवच्छलेन 
` प्रायान्मंचाधिरुढः खलवसतिमसौ मोलवीरूपधारी ॥ ११॥ 

तेनाश्वानां च घासादिकमपि नियतं पेयमनादिकं च 

रुद्धं विष्ठाविता साधनभरिततरिः पूरमध्ये च नदाः । 
। 
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पशादक्षाक्चिकायां युजगपुरगतः शिष्यलोकेनेतथ 
तत्रेव त्यक्तदेहो बहुसमयगते प्रप्सन्मात्रमूर्तिः ॥ १२ ॥ 
पश्चात् पश्चाम्बुमध्ये विदितगुणगणः लारसरा प्रादुरसी- 
त्स्यैवेच्छावशन प्रतिदिनदननं म्डेच्छजातेः प्रजानाम् । 
देशानां खण्डनं वे समजनि दििनंदादिक्रानां बेन 
लोकराभाणि किंञ्चितवस्वलितपदगतिः खालसा वरस्यैतीद ॥१३२॥ 
बरह्मण्यः सत्यसंधः प्रतिदिनममराणां भूवः प्रजनान्परः 
काञ्यां गन्तुमेश्यनियतविधिदना क्राधवरिननि्वृद्रः । 
सम्मानाय नमाम स्म वदत्ति च युरो नव रेष वरिमा 
जानीत प्रासमवायनवसनधनं तदरदो सवदरवमर ॥ २४ ॥ 
म॒ ् र्र सराज्यं चसुतथननुवं यृष्मरदायप्रमादान् 
सम्पदं चचुद्रीर यजरथनदनाद्ं वथस्विध्रगन्भम्र । 
दवा रनाय सर्द मजनदिधिठचा चिप्रसन्दर्थिनाश्चा 
चा [नि ्यि्य -धचयननच्रनन (9 ज ग्रूर =, क [६ (प 1 #^ 1, 

चा चन् चदा मठयुमानद्सयनयरया देद्क्मवुन्त्ग्युः 1 441 
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पञ्चदशः सर्गः 

श्रीयुरुगोविन्दाभिलाषिताप्रतसरसि 

परिडितवयाद्यणएवासवण॑नं । 

यस्रतस्तरसि वासिनो दिजाग्या 
हरिनारायणतो निरूपिताः । 

खवपुरत इहागताः स्थिता ये 
विबुधा ज्योतिपवेद्यकाप्श्ोभाः ॥ १ ॥ 

चम्पाकृप्मो हरिभेजनको मित्रसेनादिकाल्त 
माणाजस्सादहिजजनवरा वंश्षमध्ये तिवारी । 
श्रीमन्नारायण इति हरिः शब्द् एवाऽसिपूर 
यस्याभिख्या जगति मधुरज्ञातिरेव प्रसिद्धाः ॥ २॥ 
श्रीशा भान्ति जयादिसिहगुरबो यच्छीतेनान्मादश्च 
आनन्दं भजते प्रभुः प्रभवतां दोहित्पुत्रः खखी । ` 
यत्तेवानिरतेः पुमथमखिलं कभ्यं श्भा बुद्धयः 
काव्याठंकृतितकेवेदशिरसां व्याख्याविहारेषुपाः ॥ ३ ॥ 
हीरानन्दो विभाति प्रथितगुणगणो विधया भूषिताङ्गो 
गोपीकाश्ची वजेशष्षितिरघुसजया नाथयुक्ताः समस्ताः । 

पत्राः पौत्रा इमे. यस्य विदितमहिमा दीयेजीवितयुक्ताः 

सोऽयं भाप्यान्तविद्यापठनवितरणे वाक्यतिजीवताद्े ॥। ४॥ 

चिरञ्जीवी भाति प्रथितमहिमो भूषणरिव- 
पुरो रामौ भातो जगति विदिते शक्न य इमे । 

सुता यस्या भान्तीशनयनतया्ेन्दु्यचिषो 

यथा विधा्लोभाकमरखवसनावानच् स जयतु ॥ ५॥ 
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वंश्षीधये जगति मातु महानुभावो 
मिश्रः ज्जाद्ः इति यस्य सुता सुतश्च । 

विद्वान् मवेत् सुतयुतः सतदीषेजीवी 
वाणीः मुखे जरधिजा भवने च यस्य ॥ & ॥ 

रामो माति सवायपूवेक इह श्रीविदद्रेसरो 
ज्योतिर्विद्णिते महामतिरसो साित्यहोराभ्रवित् । 
काव्यालंकृतितकंशाब्दनिपुणः श्रीलक्ष्मणेनान्वितो 
मायापुत्रयुजा महेशचकृपया लक्ष्म्या छवेरोपमः ॥ ७ ॥ 
ज्योतिः शास्लविचारसारनिपुणो रक्षम्यारयो बुद्धिभार् 
भाति भ्रीगणपप्रसादजनितनन्दो गणेश्चाभिधः। 
दौहतरिण सदा सुखी शिवमहेरावाप्सूचभेवे- 
हआश्शीगेणमण्डितांकहदयः स्वच्छो महैच्छोदयी ॥ ८ ॥ 
यस्य वार्सरसि माति शारदा 

सङ्गतो जयति राययोजितः । 
तत्सुतो शिवदयालुनाथको 

ञ्योतिषो विधिवरस्य मेखको ॥ ९ ॥ 
जस्सामिश्रो ज्योतिषाग्रेसरो यः 

पत्रैः पत्रैः सेयुतः श्रीधनाद्यः । 
क्रो जीवो बोधनो दूरच्या 

लोकैः पूल्यस्वान्मतेः सष्मतायाः ॥ १० ॥ 
श्रीकण्ठः चिव एव पण्डितवरः सपुत्रपोत्रानितो 
वैराग्यात् शमादिसाधनरतो लोकेषु मिथ्यादश्षिः । 
भाति श्रीरमणेशब्रह्मसद्शो द्रां मनोनिग्रहे 
युज्ञानो हरिचेन्तने सुलरितां प्रत्यूहिष्वंसिनीम् ॥ ११ ॥ 
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रमन्ता मनयादिनाथमहिता व्वादादिरानन्दकः 
पत्रः पत्र इति सििग्रञ्ुवरां राजाधमरन्या यभा | 

यस्य ग्वप्पातजतुरन्वयधरो सत्युत्रपाव्रानितता 
चश्रतित्रिचारयृपित्तमची बाणी रमामण्डितौ ॥ १२॥ 
सिः सुखतानपृव्चः प्रथितयुणयक्चा पिच्य भृपिवाङ्गा 
दन मन सतात्र व्यत्रह्तनपृणः सरत्समाज विभाति) 

रजिन्यानां संपृल्यः युतधनमदिटा चाभितो मविभक्त 
भपज्ये पारर्थाकर प्रचुरमविवितः चशे प्रवीणः ॥ १३ 
साई दासव्रभृवन्द्रियजितिविदितस्ख श्रनध्चिवादि- 
दत्तान्ता राववुक्तः क्षिविविदितगुणस्वस्य सनदे च। 

विव्राचातुयथाटी टवपुरवस्रतिः सन्दहादवनामा 
गाधारामा द्टितीया प्रहगणितविधा श्रयसिद्रान्तवेत्ता ॥१ 
एकः पुत्राऽस्ति कृप्णः कवरपदबुतः श्रीमहादेवनाश्चः 
पुत्रः पत्रः प्रपौत्रः प्रवरगुणगणः संततो सत्ति रोक । 
करप्णा विष्णुः सदायाव्र सति पदयुतशाधिनामा्ुभा स्तः 
याभागरामस्य मृन्. जरति गुणगणो सववि्ाप्रवीणौ ॥ १४५ 

श्रीदव्या हृत्स्थया ब प्रदितमतिमना कष्णकरारो दिनों 

व्याख्याचतु्यश्ाटी यम्रतसरतिगं कराच्यमेतत्करेमि । 

यस्मिन्नीयावतारा दव कृटिविदिता वर्णिताः स्वीयद्ुद्वा 
श्रीमोविन्दस्य सिस्य युणगणयञ्चा माठुकरामः प्रवर्तः; 

इति श्रीभिश्चद्घष्णव्छौ राघेयचिते श्चयङ्ध मद्ाकाव्ये 

श्रीशुख्गोविन्दाभरिकपिता्तससंल पण्डित- 

ब्रह्मणवासवणनं नाम पञ्चदस्लः 

सर्म; समा्चः ॥ 2५॥ 
१.14 
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शाडशः समः । 

श्रीवावानानकवखनपुरःसरं मङ्लश्राथनस् । 

श्रौवाबानानकख प्रथमवयस्षतो मोक्षवात्तारतस्य 

श्रीमद्रोविन्दसिहख वचनयिदिता सोक्षवात्तो प्रतता । 

वासिष्टोक्तश्रबन्धेरमृतसरसि ये निमेखाः साधुबादा- 

स्तेषामिषटा भ्रघरततिस्तदज्ु जगति वै भाषया सुप्रणाता ॥ १॥ 

सवपुरखासी विद्वान् महान् कृपाराम इति विदितः 

प्रतिदिनवासिष्टकथागृहमध्ये वाच्यते तस्तु ॥ २॥ 

तच्छोतणां प्रशस्तो युजजनिविदितस्तेषु षा प्रातष्टा 

ना्ना दीवानचन्दः प्रथितसदवनिस्तेन वासिष्ठुमाषा । 

भूमौ सेङिरूय बद्धा प्रतिदिनमवसा शृद्रसाधुप्रतता 

ब्रह्मा देतैकनिष्टा वदनपरवश्षाः सपे एव प्रवृत्ताः ॥ २ ॥ 

 तसखाद्रह्यविचार एव सफरो योऽशीतिकृचप्रदः 

्रद्धापूरैकल्चान्तिदान्तिनिरतेयच्छेत्रिभिः प्राप्यत । 

भक्तया चिच्तवश्ेन हूत इव य स्फूर्तो भबेन्मानसे 

तद्रह्ाहमजन्निरञ्नवपुः शुद्धं पवित्रं परस् ॥ ४ ॥ 

भक्तो द्वारणदश्षमात्तिहरणं जिन्ञासिनां ज्ञानद- 

मथिभ्योऽथदभात्मरूपमनघे यत् ज्ञानिनां नित्यदा । 

श्रीृष्णादिकविग्रहं धरति यद्धोविप्रभूस्याथत 
सर्वषासभिवाच्ितं खहदये ब्रह्मायं नाम्यहम् ॥ ५ ॥ 

मायातीतं परं यद्वहुभवनतयानेकरूपो विभाति 

पूवे बरह्मा च विष्णुः शव इत जगदुत्पत्तिरक्षादकार । 

जाग्रत्लभे सिः प्रकटितविमवः सवेसाचीः 1 नराः 

सचचितसौरूयखरूपो चृहदुपनिषदां सारभूतो विभाति ॥ ६ ॥ 
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तखव लीलया सोऽयं वत्तप्रकटितयिभवः खेच्छया राममूतति- 
भूत्वा चराग्ययुक्तः शमद्मनिरतः श्रीगुरं पृच्छति स । 
दावरिच्दरटाकपषं प्रकरणयुस्क श्रीवसिषठोऽजवीच 
श्रीमदरङ्गाधरेनद्रतिनिव्रतमगं सर्वलोकाः पिवन्ति ॥ ७ ॥ 
सर्वोद्धरिकदक्षः कटियुगसमये नानको प्र॑थकारी 
यच्छा धर्मपू्वे रमति फरुगणं किं पुनश्वाभ्यसन्ै । 

युद्धात्रेतद्विचार्याहमपि रघुमतिसतख खक्ष्मावतारान् 
परक्षित्यध्यायरूपाद्धिवरणमिपतो बुद्धिद्धि करोमि ॥ ८ ॥ 
श्रीमद्धि्यप्रशस्ता सकलजनदहित पोडशी हेतभूता 
बरह्मादिस्थावरान्तप्रतततजुगणे प्राणशक्तिरविमाति । 

सर्गैः शोकैः पौरेः पदकरनयुतैः समसे च तदत् 
तेनेयं काव्यसूपा जगति जनहिता भाति देवी भवानी ॥ ९॥ 

सेवित्स्वानन्दरूपा दुरितभयहरी बुद्धिसम्पद्िधात्री 
बह्मायेषेन्यमाना गणपयुहरता विश्वराश्रीन् विहन्त्री | 
अत्राद्ये विविक्ता भजनरतजनान् मोचयित्री शुजगत्तः 
सेयं माता त्रिलोक्या जपनविधिनता भक्तमांगच्यक््रीं ॥१०॥ 

करूटत्रयी षोडशवणंरूपा नानामनूनां जननी प्रकाशिका । 
श्वामादिबारादितनुधराया सा देवता मङ्गलदा प्रभूयात्॥११॥ 

ब्रह्मा्या यस्य तेजः सहनबिधिपरा नेव शुः प्रसोदुं 
मूषरूदं बलाद्ं मितरहितपरानन्तश्क्ति भवान्याः । 

शम्भोश्वानन्दयात्रं जनहितकरणं नाम संस्परत्युपायात् 
विश्वानां राशिनाक्षे परयुभयतले धमेकामान्ददानम् ॥ १२ ॥ 

वि्रान्दन्तैकदन्तो विकटदभणुखो धूप्रकेतुगेणेशो 
भाले चन्द्र रुम्धोदर उत विकटः स॒न्दरास्यो भिनेता । 
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नाान्योत्ताने पञ्चन्रतारप्त कथयन्हादशेत्य प्रयाण 

विचारस्मे विवाहे सकरुश्चभाववा मङ्गरु प्राप्लुवीत ॥ १३ ॥ 

आदौ श्रीनानकाख्यो रचितदश्षवपुरु।कषुद्लकाम' 

पश्च्छीखारुसोऽयं जनजनददयं सम्प्रवृत्ता हटन । 

भूमौ खीयान् सुभक्तान् धनमवनमहाराज्ययुक्ताच् प्रकुषन् 

वैशेष्यात् सौधयुक्ते सरसि विकसति ध्वसयन् पचघ्मन्
 ॥१४॥ 

आप्रातश्वानिश्तीथं मजनपठनकं रणमामे वहन्व- 

सतुम्बीषीणामृदङ्गष्वनिधिरयततं बुद्धमत्सजन । 

श्रोतृशरोत्रप्रवाहेऽग्रतरसवितति चारयन् भात रकि 

सोऽय कल्याणकारी जनहितकरणं साधु भूयात् एथिन्यास् ॥१५॥ 

शन्नो मित्रोयमा सष मवतु च वरुणः श न इन्द्रा गुरुः श 

विष्णुः शं नखिपाद्धिखियेवनयुरुधा क्रान्तवान् से विधाता । 

नीचरूप्यं च वामे शमु भवतु बहिदेक्षिणेऽन्तः शरैर 

देवी बाला भवानी कमवहितगतिः श्रीकरा साधकानाम् ॥ १६॥ 

इति श्रीमिधरृष्णकरौरविराचिते श्रथङ्क् महाकाव्ये 

श्रीबावानानकवणनपुरःसरं मङ्करप्राथनं 

नाम शोडश्षः समैः समाततः ॥ १६॥ 
॥ छभमस्तु ॥ 

+, ९ 
१०९ 

अदष््ेकवपे भृगुशिषसदिते व्यष्ठशङ्धे निन्चायां 
न्थः श्रीयुक्त एष प्रथितगुणगणो रिख्यते पूरयित्वा । 

कोरेण बाणेन त्रिपुरजननिषादाग्र एवोपनीतः 
१ूजावस्यथमारा खामिमतफरुदो मङ्गलभ्राविधाता ॥ १ ॥ 

@ +) $ 
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हिन्दी प्रर रेरवे सेड लाह्यैर मे छषी । 
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